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ZÁKLADY PRÁVA 

HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

EU 
Seminár pre českých a slovenských sudcov  

• Články 101 a 102 ZFEÚ 

• Súkromnoprávne presadzovanie práva EÚ v 
oblasti hospodárskej súťaže 

• Právo v oblasti štátnej podpory 

 

Kromeríž, 22 - 23 March 2022 

Potvrdení rečníci 

 

Marek Holka  

Advokát, Čechová & Partners, Bratislava 
 
Tereza Jahůdková 

Referentka pre riešenie prípadov – referentka pre prípravu stratégií 

a politík, oddelenie H.5 Fiškálna podpora a agresívne daňové 

plánovánie, GR pre hospodársku súťaž, Európska komisia, Brusel 
 
Jiří Kindl 

Partner, Skils s.r.o. advokátní kancelář, Prague 
 
Kamil Nejezchleb 

Miestopredseda Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, Brno 
 
Robert Neruda 

Partner, HAVEL & PARTNERS, Brno 
 
Andrea Oršulová 

Partnerka, Nedelka Kubáč advokáti, Bratislava 
 
Petra Joanna Pipková 

Advokátka, HAVEL & PARTNERS, Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kľúčové témy 

• Prehľad článkov 101 a 102 
ZFEU 

• Smernica o náhrade škody a jej 
transpozícia do českého a 
slovenského práva 

• Úloha vnútroštátnych súdov  pri 
presadzovaní pravidiel EU pre 
poskytovanie štátnej podpory 

• Praktické školenie o online 
databázách 

 
Jazyk 
Čeština a slovenčina 
 
Číslo akcie 
222DV41f 
 
Miesto konania 
Justičná akadémia Českej republiky 
Masarykovo nám. 183/15 
Kroměříž 
767 01 
 
Organizátor 
ERA v spolupráci s Justičnou 
akadémiou Českej republiky a 
Justičnou akadémiou Slovenskej 
republiky v mene Európskej komisie 

Financované Európskou úniou 

Zmluva o poskytovaní služieb DG COMP/2017/015 - 

SI2.778715 

ijarosova
Typewriter
Kroměříž, 22. - 23. marca 2022



   ZÁKLADY PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EU – SEMINÁR PRE ČESKÝCH A 

SLOVENSKÝCH SUDCOV 

 

Utorok, 22. marca 2022 

09:00  Príchod a registrácia účastníkov 
 
09:20  Privítanie a zahájenie 
 
  
I.  ÚVOD DO PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EU 
 
09:30 Ciele politiky hospodárskej súťaže. Prehľad článkov 101-102 ZFEÚ 
 Kamil Nejezchleb 
 
 
10:00 Dohody, rozhodnutia a jednanie vo vzájomnej zhode 

• Hlavné prvky čl. 101 ZFEÚ 
• Horizontálne a vertikálne dohody 

 Kamil Nejezchleb 
 
 
11:00 Prestávka na kávu 
 
 
11:30 Dohody, rozhodnutia a jednanie vo vzájomnej zhode (pokračovanie) 

• Použitie článku 101 ods. 3 ZFEÚ 
• Nariadenie o blokových výnimkách 

 Kamil Nejezchleb 
 
 

 
12:00 Otázky a odpovede a diskusia 
 
 
12:15 Obed 
 
 
13:15 Definícia trhu a tržná sila 
 Jiří Kindl 
 
14:00 Zneužitie dominantného postavenia  podľa čl. 102 ZFEÚ 
 Jiří Kindl 
 
  
15:15 Otázky a odpovede a diskusia 
 
 
15:30 Prestávka na kávu  
 
 
15:45 WORKSHOP O ČL. 101 A ČL. 102 ZFEÚ 
 
 Časť 1: Úvod a vysvetlenie zadania ání 
 Časť 2: Práca v skupinách 
 Časť 3: Diskusia v pléne 
 Andrea Oršulová 
 
 
17:00  Využitie vyhľadávacích nástrojov online databáz 

• EUR-Lex 
• CURIA 
• Vyhľadávanie prípadov DG COMP 

 Andrea Oršulová 
 
 
17:30 Otázky a odpovede a diskusia 
 
 
17:45 Koniec programu prvého dňa 
 
  
19:45  Večera v rámci seminára 
 
 
 

Cieľ 
 
Od vstupu nariadenia č. 1/2003 v platnosť 
sú vnútroštátne súdy oprávnené uplatňovať 
články 101 a 102 ZFEU v ich plnom 
rozsahu. Cieľom smernice 2014/104/EU, 
ktorej lehota pre prevedenie do 
vnútroštátneho práva uplynula 27. 
decembra 2016, je doladiť vzájomný vzťah 
medzi súkromnoprávnymi žalobami o 
náhradu škody a verejnoprávnym 
presadzovaním antimonopolných  pravidiel 
EU. 
 
Priamy účinok oznamovacej  povinnosti a 
povinnosti pozastavenia podľa pravidiel EU 
o štátnej podpore (čl. 108 odst. 3 ZFEU), 
úloha vnútroštátnych súdov pri vrátení 
protiprávne poskytnutej štátnej podpory a 
možnosť podať u nich súkromnoprávnu  
žalobu na náhradu škody spôsobenej  
protiprávnou štátnou podporou rovnako 
vyžadujú dobrú znalosť pravidiel štátnej 
podpory zo strany sudcov. 
 
Tento seminár ponúkne vnútroštátnym 
sudcom  prehľad o uplatňovaní článkov 101 
a 102 ZFEU a príslušných sekundárnych 
právnych predpisoch, ako aj o 
vnútroštátnych  právnych  predpisoch 
predvádzajúcich     smernicu o náhrade 
škody do českého a slovenského práva, a 
poskytne nástroje nevyhnutné pre riešenia 
prípadov týkajúcich se štátnej podpory. 
 

 
 
 
Kto by sa mal seminára 
zúčastniť? 
 
Českí a slovenskí sudcovia, prokurátori, 
asistenti sudcov a prokurátorov, čakatelia 
vnútroštátnych súdov a zamestnanci  
súdov.. 
 

 
Ďalšie informácie nájdete na: 
 
https://competition.judicialtraining.eu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Streda, 23. marca 2022 

09:00 Príchod a registrácia  účastníkov 
 
 

II.  SÚKROMNOPRÁVNE VYMÁHANIE ANTIMONOPOLNÉHO PRÁVA EU 
  

 
09:15  Rámec EU 

• Judikatúra SDEU týkajúca sa práva na náhradu škody spôsobenej 
porušením antimonopolných  pravidiel 

• Smernica o náhrade škody 
 
 
10:00 Vnútroštátne právne predpisy vykonávajúce smernicu o náhrade 
 škody 
 (paralelné semináre o českej a slovenskej legislatíve) 

• Zverejňovanie dôkazov 
• Účinok vnútroštátnych  rozhodnutí o porušení predpisov 
• Lehoty 

 Robert Neruda, Petra Pipkova 
 Marek Holka 
 
  
11:00  Otázky a odpovede a diskusia 
 
 
11:15  Přestávka na kávu 
 

 
11:30 Vnútroštátne právnípe predpisy vykonávajúce smernicu o náhrade 
 škody (pokračovanie) (paralelné semináre o českej a slovenskej 
 legislatíve) 

• Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 
• Vyčíslenie škody 
• Prenos zvýšenej ceny 

 Robert Neruda, Petra Pipkova 
 Marek Holka 
 
 
12:30  Otázky a odpovede a diskusia 

 
12:45  Obed 
 
  
III.  UPLATŇOVANIE PRAVIDIEL EU PRE POSKYTOVANIE ŠTÁTNEJ PODPORY 
ZO STRANY VNÚTROŠTÁTNEHO SUDCU 
 
14:00 Úvod do práva EU pre poskytovanie štátnej podpory 

• Prehľad pravidiel EU pre poskytovanie štátnej podpory 
• Pojem podpory 
• Nariadenie o výnimkách 

 Tereza Jahůdková 
 
15:15 Otázky a odpovede a diskusia 
 
15:30 Prestávka na kávu 
 
 
15:45 Úloha vnútroštátnych súdov pri presadzovaní pravidiel a rozhodnutí 
 o štátnej podpore. Spolupráca s Európskou komisiou 
 Tereza Jahůdková 
 
16:45 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA O ŠTÁTNEJ PODPORE 
 
 Časť 1: Úvod a vysvetlenie zadania ání 
 Časť 2: Práca v skupinách 
 Časť 3: Diskusia v pléne 
 Tereza Jahůdková 
 
18:00 Koniec seminára 

 
 
O projekte 
 
Seminár je súčasťou rozsiahleho 

projektu zameraného na odbornú 

prípravu vnútroštátnych sudcov v oblasti 

práva hospodárskej súťaže EÚ, ktorý 

organizuje Európska komisia. Pozostáva 

z 26 vzdelávacích programov pre 26 

rôznych členských štátov, ktoré sa 

uskutočňujú počas 4 rokov.   

 

https://competition.judicialtraining.eu 

 

Kontaktné osoby 
 

 

Avgustina Dorich 
Zástupca vedúceho oddelenia 
obchodného práva 
E-nail: adorich@era.int 

 
 
 

 

 
Ivana Jarošová 
Správca odbornej prípravy 

E-mail: ijarosova@era.int 

 
 

 

 
Nathalie Dessert 
Asistentka 
E-mail: ndessert@era.int 

 

 

 
 

Financované Európskou úniou 

 

Zmluva o poskytovaní služieb DG 

COMP/2017/015 - SI2.778715 

 

Tento dokument bol vypracovaný pre 

Európsku komisiu. Vyjadruje však len 

názory autorov a Komisia nenesie 

zodpovednosť za akékoľvek použitie 

informácií v ňom obsiahnutých. 

 

 

 

 

 



   
  

Podmienky účasti 
 

1. Seminár je určený českým a slovenským sudcom, prokurátorom, justičným 
čakateľom a pracovníkom súdov, ktorí sa zaoberajú súkromnoprávnym 
presadzovaním protimonopolných pravidiel alebo prípadmi súvisiacimi so štátnou 
podporou na prvej inštancii alebo na odvolacom stupni. 
Lehota na podanie prihlášok: 27. februára 2022 
 

2. Počet miest na seminári je obmedzený. Všetci uchádzači dostanú odpoveď krátko 
po uzávierke prihlášok. Písomná odpoveď od organizátorov slúži ako potvrdenie 
účasti na seminári. Bude zostavený zoznam neúspešných uchádzačov ako 
náhradníkov. Ak niektorý z účastníkov svoju účasť zruší, bude uvoľnené miesto 
ponúknuté uchádzačom zo zoznamu náhradníkov. 
 

3. Účasť na seminári je bezplatná. 
 

4. Cestu si zariaďujú sami účastníci. Uchádzačom sa odporúča, aby si rezervovali 
letenky až po obdržaní potvrdenia od organizátorov. 
 

5. Cestovné náklady sa preplácajú iba účastníkom, ktorí nepôsobia v Kroměříži. 
Cestovné náklady účastníkov cestujúcich letecky sa vyplácajú do maximálnej výšky 
300 € a cestovné náklady účastníkov cestujúcich vlakom alebo autom sa preplácajú 
maximálne do výšky 200 EUR po predložení originálov cestovných dokladov, ktoré 
treba zaslať najneskôr do jedného mesiaca po skončení príslušného seminára. 

 

6. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa účastníkom odporúča, aby si rezervovali 
cestu a ubytovanie s flexibilnými storno podmienkami alebo si dojednali 
poistenie storna cesty. ERA bude registrovaných účastníkov mesiac pred 
konaním seminára informovať, či sa bude konať v prezenčnej forme. ERA si 
však v súlade so svojimi všeobecnými podmienkami vyhradzuje právo zrušiť 
seminár v lehote dvoch týždňov pred plánovaným dátumom konania. 

 
ERA nebude preplácať náklady na cestu a/alebo ubytovanie rezervované skôr 
ako jeden mesiac pred plánovaným dátumom konania seminára. Tiež je možné 
nechať si preplatiť náklady na poistenie pre prípad zrušenia cesty. 

 

7. Ubytovanie pre účastníkov, ktorí nepôsobia v Kroměříži, zaisťuje ERA v hoteli v 
blízkosti miesta konania seminára.  
 

8. ERA hradí obed počas oboch dní konania seminára, večeru 22. marca, nápoje 
skonzumované počas seminára a materiály k semináru. 
 

9. Po absolvovaní seminára bude vydané potvrdenie o účasti. 
 

10. Účasť na celom programe seminára je povinná. Účastníci si nesmú objednávať cesty, 
ktoré by vyžadovali opustenie seminára pred jeho koncom. Účastníci sú tiež povinní 
vyplniť hodnotiaci formulár seminára. Ak sa účastník nezúčastní celého školenia 
a/alebo nevyplní hodnotiaci formulár, nemá automaticky nárok na osvedčenie o 
účasti ani na preplatenie cestovných nákladov. 

 

11. Vezmite prosím na vedomie, že v prípade zrušenia rezervácie po stanovenom 
termíne a bez oprávneného dôvodu bude ERA účtovať súvisiace náklady, napr. 
náklad na ubytovanie a/alebo zaistenie cesty. 
 

12. Zoznam účastníkov vrátane ich adries bude k dispozícii všetkým účastníkom, pokiaľ 
najneskôr týždeň pred plánovaným zahájením seminára neobdrží ERA písomnú 
námietku príslušného účastníka. 

 

 


